
 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 853/2021 à técnica legislativa, às normas 

gramaticais, ao Manual de Normas de Redação Legislativa da Ales, publicado no DPL de 

27.11.2015, e ao disposto na Lei Complementar Federal nº 95/1998, alterada pela Lei 

Complementar Federal nº 107/2001, esta DR sugere as modificações abaixo, em destaque 

ao texto da matéria, que deverão ser acolhidas por ocasião da extração de autógrafos. 

 

 

“PROJETO DE LEI Nº 853/2021 
 

Institui a Política de Incentivo ao 

Cicloturismo no âmbito do Estado do 

Espírito Santo. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Fica instituída, no âmbito do Estado do Espírito Santo, a Política de Incentivo ao 

Cicloturismo. 

 

Art. 2º A Política de Cicloturismo do Estado do Espírito Santo tem como objetivos: 

 

I - incentivar o uso da bicicleta e o turismo ecológico; 

 

II - melhorar a saúde e o bem-estar dos cidadãos por meio da promoção do lazer e da 

atividade física;  

 

III - valorizar a cultura e os atrativos turísticos espírito-santenses; 

 

IV – desenvolver os arranjos produtivos locais e a  movimentação da economia do 

Estado e d e  seus    municípios; 

 

V- promover a mobilidade e a acessibilidade. 

 

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 

 

I - cicloturismo: forma de turismo que consiste em viajar utilizando como meio de 

transporte a bicicleta; 

 

II - turismo ecológico: segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o 

patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma 
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consciência ambientalista, por meio da interpretação do ambiente, promovendo o bem-

estar das populações; 

 

III - arranjo produtivo local: conjunto de fatores econômicos, políticos e sociais, em um 

mesmo território, desenvolvendo atividades econômicas correlatas e que apresentam 

vínculos de produção, de interação, de cooperação e de aprendizagem; 

 

IV - sistema cicloturístico: conjunto de circuitos, de rotas e de produtos turísticos voltados 

para o turismo em bicicleta; 

 

V - circuito cicloturístico: trajeto de longa distância no qual coincidem os pontos de partida 

e de chegada, interligando produtos turísticos regionais e cuja identidade é reforçada ou 

atribuída pela utilização turística; 

 

VI - rota cicloturística: rumo, caminho, itinerário ou trajeto de curta ou média 

distância que compõe um circuito cicloturístico, interligando produtos turísticos locais e 

cuja identidade é reforçada ou atribuída pela utilização turística. 

 

Art. 4º Os circuitos e as rotas cicloturísticas serão traçados e implantados considerando as 

bacias hidrográficas, o relevo e a formação histórica, cultural e social de cada região. 

 

§ 1º Na criação de circuitos e de rotas cicloturísticas será priorizada a interligação entre os 

sistemas cicloturísticos e a infraestrutura cicloviária rural e urbana, já existentes. 

 

§ 2º No processo de criação de circuitos e de rotas cicloturísticas deve ser garantida a 

participação popular. 

 

§ 3º Os circuitos e as rotas cicloturísticas terão seus traçados estabelecidos, 

preferencialmente, em estradas, em vias secundárias ou de menor fluxo de veículos 

motorizados. 

 

Art. 5º Os municípios integrantes dos circuitos e das rotas cicloturísticas poderão: 

 

I - definir, dentro dos limites do respectivo município, o traçado das rotas que farão 

parte dos circuitos  cicloturísticos, de forma integrada com as rotas dos municípios 

vizinhos; 

 

II - implantar sinalização específica e visível, devendo ser utilizada a denominação oficial 

dos circuitos; 

 

III - mapear e divulgar os atrativos e os produtos turísticos existentes na região dos 

circuitos e rotas, como: 

 

a) monumentos históricos; 

 

b) atrativos naturais; 
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c) hospedagens; 

 

d) locais para alimentação e hidratação; 

e) bicicletarias, paraciclos e bicicletários; 

f) unidades de saúde; 

IV - disponibilizar informações e oferecer materiais sobre rotas, atrativos e produtos 

turísticos em meios de comunicação físicos e virtuais, como mapas, cartilhas, certificados; 

passaportes, sites e aplicativos; 

 

V - formar parcerias, inclusive com a iniciativa privada, para implantação, 

administração, manutenção e    gestão dos circuitos. 

 

Art. 6º O Poder Executivo Estadual poderá: 

 

I - definir o padrão da sinalização dos circuitos cicloturísticos; 

 

II- definir o traçado geral dos circuitos cicloturísticos a fim de integrar os municípios e 

suas rotas; 

 

III - instituir, administrar e divulgar o Sistema Cicloturístico do Estado do Espírito Santo, 

formado pelo conjunto de circuitos e de rotas destinados ao trânsito intermunicipal e 

interestadual por bicicletas. 

 

Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor após decorridos 120 (cento e vinte) dias de sua publicação 

oficial.” 

 

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 2021. 

 

 

RENZO VASCONCELOS 

Deputado Estadual 

 

 

Em 15 de dezembro de 2021.  

 

____________________ 

Jarlos Nunes Sobrinho  

Diretor de Redação – DR  

 
Ernesta/Luciana 

ETL nº 806 /2021 
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